POLICY

İş Sağlığı& Güvenliği
İşyerinde yaralanmaları, hastalıkları önlemek ve çalışan sağlığı ve refahını teşvik etmek için tüm iş yerlerimizde sürekli olarak en yüksek güvenlik
standartlarını karşılamayı hedefleyerek çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız.
İşyeri yaralanmalarını, hastalıklarını önlemek ve
çalışan sağlığını ve refahını teşvik etmek için tüm
iş yerlerimizde sürekli olarak en yüksek güvenlik
standartlarını karşılamayı hedefleyerek
çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı sağlarız. Sağlık ve güvenliğin etkisini
dikkate alırız. iş ve stratejik kararlar verdiğimizde.
İşin tüm seviyelerinde katılım ve katılım yoluyla,
çalışmak için güvenli ve sağlıklı bir ortam
sağlamak için sistemlerimizi sürekli olarak
iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

•

•

Şirketimizde İSG kültürünü desteklemek için
liderlik, süreçler, kaynaklar ve eğitim sağlamak

•

İş yapılmadan önce uygun şekilde risk
değerlendirmeleri yaparak müşteri sahalarında
çalışırken çalışanların güvenliğini sağlamak

•

İSG performansının ve bu politikaya uyumun
izlenmesini, belgelenmesini ve çalışanlara,
yetkililere ve diğer paydaşlara açık ve şeffaf bir
şekilde iletilmesini sağlamak

•

Son kullanıcılar için güvenli ürün ve hizmetler
geliştirmek ve pazarlamak.
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Kararlıyız:
•

İş içinde bir güvenlik kültürü geliştirmek

•

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön
planda tutmak, eğitim, öğretim sağlamak ve
tüm faaliyetlerini güvenli ve sorumlu bir şekilde
gerçekleştirmeleri için motive etmek

•

Müşteri gereksinimleri de dahil olmak üzere,
abone olduğumuz tüm geçerli düzenleyici
gereksinimlere ve yükümlülüklere uymak

•

Tedarikçi ve taşeronların bu politikanın
ilkelerini benimsemesini zorunlu kılmak

Sağlık ve güvenlik risklerini proaktif olarak
değerlendirmek ve bunları ortadan kaldırmak
veya azaltmak için iyileştirme planlarını
tanımlamak, belgelemek ve uygulamak

Politikamız şunlara dayanmaktadır:
•

Kurumsal SEÇ Politikası

•

Degerlerimiz

•

Operasyonel Yönetim Sistemimiz (OMS)

•

Yalın Altı Sigma

•

Temel performans göstergelerimiz

•

Riske dayalı düşünme

•

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Olayların, kazaların, ramak kalaların, gözlemlerin
ve tehlikeli olayların sayısını en aza indirmek için
olayların sıklığını ve ciddiyetini proaktif olarak
izleyerek İSG'mizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt
ediyoruz.
FlexLink için veya onun adına çalışan tüm
personelin bu politikayı takip etme ve destekleme
sorumluluğu vardır.
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